Korzyści nowoczesnej energii
Baterie w technologii litowej

Co wyróżnia baterie litowe?
Wysoka gęstość energii

LiFePO4

Korzyści nowoczesnej energii
Baterie w technologii litowej
Oświetlenie awaryjne wymaga najlepszych i niezawodnych
rozwiązań. Intensywnie rozwijająca się technologia litowa to
gwarancja długiej żywotności, wydajności i oszczędności.
Dlatego z myślą o bezpieczeństwie użytkowników wyposażyliśmy
oprawy oświetlenia awaryjnego ﬁrmy Glamox w nowoczesne
baterie tej technologii.
Technologia baterii na przestrzeni ostatnich 30 lat przeszła radykalne zmiany. Jest to
szczególnie widoczne w przypadku baterii i akumulatorów wielokrotnego ładowania.
Kilka dekad temu oświetlenie awaryjne było główną siłą napędową rozwoju nowych
rozwiązań tego typu. Ostatecznie wysokie zapotrzebowanie na baterie litowe do telefonów
komórkowych i samochodów sprawiło, że lit stał się przedmiotem coraz intensywniejszych
badań naukowych.
Około 15 lat temu ze względu na ochronę środowiska technologia baterii wykorzystywanych
w oświetleniu awaryjnym również zaczęła się zmieniać – od baterii kwasowo-ołowiowych
(Pb) i niklowo-kadmowych (NiCd) na niklowo-wodorkowe (NiMH). Jednak po pojawieniu
się popularnych pojazdów elektrycznych (samochodów, skuterów, rowerów) wszystkie
badania nad akumulatorami i prawie całą produkcję skierowano w stronę nowoczesnej
technologii litowej.
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Główną zaletą baterii litowych jest wysoka gęstość energii, a także dwukrotnie dłuższa niż
w przypadku baterii NiCd lub NiMH żywotność. Jednak ta technologia wiąże się również
z pewnym ryzykiem, np. w przypadku nieprawidłowego ładowania spowodowanego
temperaturą ogniwa poza określonym zakresem lub ﬁzycznego uszkodzenia ogniwa baterii.
Dlatego aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo podczas pracy, czołowi producenci
oświetlenia awaryjnego w ciągu ostatnich 10 lat przetestowali kilka rodzajów baterii
litowych o różnym składzie chemicznym. Testy skupiały się na kwestiach takich jak wydajność
w stosunku do żywotności, możliwe problemy z bezpieczeństwem w wysokich lub niskich
temperaturach oraz uszkodzenia mechaniczne. Wypracowano metody bezpiecznego
i jednocześnie najbardziej wydajnego zastosowania takich baterii w urządzeniach
oświetleniowych. Najczęściej wykorzystywanymi technologiami szczegółowymi stały się
FePO4 oraz Li-Ion.

Standaryzacja pakietów
Ogniwa FePO4 18650 i 22650 stosowane w naszych oprawach awaryjnych we
wszystkich testach wypadły najlepiej, zarówno pod względem wydajności, jak
i bezpieczeństwa. Kilka naszych nowych produktów zaprojektowano właśnie z myślą
o tych bateriach, a stosowanie FePO4 zostanie w przyszłości rozszerzone na większość
naszej oferty oświetlenia awaryjnego.

Mniejsze wymiary – lepszy design
Niemal podwojona gęstość energii w bateriach FePO4 i Li-Ion (w porównaniu z
wcześniejszymi technologiami) umożliwia produkcję ogniw o bardziej kompaktowych
rozmiarach. To otwiera drogę do nowoczesnego wzornictwa przemysłowego o smuklejszych
kształtach i nowoczesnym wyglądzie. Jednocześnie spełnione zostają wszystkie normatywne
wymagania bezpieczeństwa dotyczące oświetlenia awaryjnego.

Plug & Play – bez dodatkowego formatowania
Technologia baterii litowych jest wolna od tzw. efektu pamięci. W rezultacie baterie
litowe nie wymagają żadnych specjalnych czynności związanych z początkowym
formatowaniem. Pełną funkcjonalność osiągają natychmiast po podłączeniu do zasilania.
Ponownie naładowane baterie mogą bez problemu czekać na sytuację wymagającą ich
wykorzystania. Okresowe rozładowywanie baterii nie jest wymagane dla zachowania
ich jakości, chociaż zgodnie z normą PN-EN 50172 jest to konieczne podczas
obowiązkowych procedur testowych.
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WARRANTY

YEAR

LI T HUM I NSI D E
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Gwarancja i dłuższa
żywotność

Nagroda Nobla
i potencjał na przyszłość

Skuteczność zabezpieczenia termicznego
i technologia ładowania w naszych
oprawach oświetlenia awaryjnego
zapewniają świetne warunki do utrzymania
wysokiej żywotności baterii. Oznacza to,
że na baterie FePO4, które są stosowane
w oprawach awaryjnych, możemy
zaoferować naszym klientom gwarancję
do 8 lat i żywotność do 10 lat. Znacznie
dłuższa żywotność i więcej możliwych cykli
ładowania niż kiedykolwiek wcześniej –
to czynniki, które zapewniają ogromną
redukcję kosztów utrzymania i nadzorowania
instalacji oświetleniowej.

Ze względu na popularność technologii
litowej można spodziewać się jej ciągłego
rozwoju w najbliższych latach. Obszary
takie jak gęstość energii, temperatura pracy
i możliwe zastosowania nadal mogą być
ekstensywnie badane.

Mniejsza emisja CO2
Waga akumulatorów w technologii litowej jest mniejsza o połowę w stosunku do baterii
innych typów, co przekłada się na znaczącą redukcję kosztów transportu w przeliczeniu na
sztukę gotowego wyrobu, a jednocześnie radykalnie ogranicza emisję spalin.

Redukcja kosztów energii elektrycznej
Baterie litowe są ładowane okresowo tylko wtedy, gdy wymagane jest ponowne pełne
naładowanie, natomiast prędkość akumulacji energii jest zdecydowanie szybsza. Znacząco
obniża to zużycie energii elektrycznej przez gotową instalację w końcowych etapach
danego projektu.
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Szeroka gama produktów gotowych do użycia
Oferta ﬁrmy Glamox obejmuje bogaty wybór produktów z bateriami litowymi. Doskonale
nadają się one zarówno do podświetlanych znaków wyjścia, jak również oświetlenia dróg.
Dostarczamy oprawy przeznaczone specjalnie do oświetlenia awaryjnego, jak również
oprawy oświetlenia ogólnego w wersjach awaryjnych.
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ARIS

Odwiedź naszą stronę internetową, aby
uzyskać więcej informacji na temat naszej
8-letniej gwarancji na baterie

Więcej informacji znajdziesz na www.glamox.com
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